Temeljem članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske
županije" broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13 i 6/14), članka 62. Poslovnika
Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13,
6/13 – pročišćeni tekst i 6/14) Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj
__________2016. godine, donijela

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA
ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja nabave obveznih
osnovnoškolskih udžbenika (bez radnih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog radnog
materijala) za školsku godinu 2016./2017. te pravo na njihovo besplatno korištenje od strane
učenika s područja Međimurske županije.
II.
Međimurska županija će s jedinicama lokalne samouprave (osim s Gradom
Čakovcem) zaključiti sporazume temeljem kojih će jedinice lokalne samouprave sufinancirati
30% iznosa cijene nabavke obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola koji imaju
prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, a Međimurska županija 70% ukupnog
iznosa cijene obveznih udžbenika.
Međimurska županija će s Gradom Čakovcem zaključiti sporazum temeljem kojeg će
Grad Čakovec sufinancirati 70% ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika za učenike
osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca, a Međimurska županija
30% ukupnog iznosa cijene obveznih udžbenika.
III.
Pravo na besplatno korištenje obveznih školskih udžbenika imati će redoviti učenici
osnovnih škola koji pohađaju osnovne škole i imaju prebivalište na području Međimurske
županije, a za koje su osnovne škole utvrdile da su udžbenike korištene u školskoj godini
2015./2016. vratili neoštećene odnosno u upotrebljivom stanju, osim učenika:
- za koje osnovne škole utvrde da su udžbenike korištene u školskoj godini
2015./2016. vratili u neupotrebljivom stanju,
- koji su upisani u osnovne škole izvan područja Međimurske županije te
- koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po nekoj drugoj osnovi.
IV.
Uzevši u obzir činjenicu da redovitim učenicima koji su upisani u osnovne škole na
području Grada Varaždina za školsku godinu 2016./2017. nije moguće na korištenje predati
vraćene i upotrebljive obvezne školske udžbenike iz školske godine 2015./2016.,
Međimurska županija je s roditeljima ili zakonskim zastupnicima takvih učenika, zaključila
poseban ugovor temeljem kojeg je županija roditeljima ili zakonskim zastupnicima u njihov
trajni posjed i vlasništvo prenijela navedeni komplet udžbenika.
Temeljem točke III. ove Odluke učenici koji su upisani u osnovne škole izvan područja
Međimurske županije tako više neće ostvariti pravo na besplatno korištenje obveznih
školskih udžbenika.

V.
Pravo na korištenje udžbenicima iz točke III. ove Odluke traje do kraja školske godine
2016./2017. nakon čega će učenici, odnosno njihovi roditelji biti dužni sve zadužene
udžbenike vratiti u osnovnu školu neoštećene, radi korištenja u idućim školskim godinama.
Način preuzimanja udžbenika, te prava i obveze učenika odnosno, njihovih roditelja u
vezi korištenja, povrata i eventualne naknade štete zbog gubitka ili oštećenja udžbenika,
utvrditi će osnovne škole posebnim aktima.
VI.
Međimurska županija će sufinancirati dio razlike do pune cijene obveznih udžbenika
(ne uračunavajući radne bilježnice i ostali radni materijal) učenicima osnovnih škola koji su
članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se
uređuje područje socijalne skrbi i korisnicima pomoći za uzdržavanje, a koji će to pravo
ostvariti temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju nabave udžbenika i
pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u
Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017.
Omjeri sufinanciranja između Međimurske županije i jedinica lokalne samouprave
utvrditi će se sukladno točki II. ove Odluke.
VII.
Međimurska županija neće izvršiti povrat sredstava onim učenicima koji ostvaruju
pravo na besplatno korištenje udžbenika sukladno odredbama ove Odluke, a koji su
samostalno kupili udžbenike.
VIII.
Osnovne škole vrše pregled i utvrđuju stanje udžbenika korištenih u školskoj godini
2015./2016. te će učenicima predati na korištenje udžbenike za koje utvrde da su upotrebljivi
u školskoj godini 2016./2017.
Nakon utvrđivanja broja upotrebljivih i neupotrebljivih udžbenika, narudžbu novih
potrebnih udžbenika dostavljaju Međimurskoj županiji. Uzevši u obzir činjenicu da su gotovo
svi udžbenici za učenike s teškoćama radni udžbenici, sufinancirat će se nabava novih za
navedene učenike, osim onih udžbenika koji su namijenjeni za korištenje tijekom više
školskih godina.
IX.
Međimurska županija će provesti postupke nabave obveznih osnovnoškolskih
udžbenika s nakladnicima koji će naručene udžbenike neposredno isporučiti svakoj školi.
Škole se obvezuju udžbenike preuzeti i presliku dostavnice dostaviti Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Međimurske županije.
Preuzimanjem udžbenika osnovne škole stječu njihovo vlasništvo i odgovornost za
neposredno provođenje ove Odluke.
X.
Međimurska županija je u Proračunu Međimurske županije za 2016. godinu za
namjene iz točke 1. ove Odluke osigurana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kune, Razdjel
004, Program 1012 ŠKOLSTVO Aktivnost 1012A100007 – Obvezni školski udžbenici za
učenike Međimurske županije.

XI.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
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Obrazloženje Odluke o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika
za školsku godinu 2016./2017. Za učenike osnovnih škola s područja
Međimurske županije
Odlukom se utvrđuje pravo učenika osnovnih škola u Međimurskoj županiji koji imaju
prebivalište na području Međimurske županije na besplatnu uporabu obveznih
školskih udžbenika tijekom naredne školske godine. Sve troškove nabave tih
udžbenika snose zajednički Međimurska županija i jedinice lokalne samouprave.
Omjer financiranja je 70 naprama 30%, s tim da za učenike iz Čakovca Grad
Čakovec plaća 70%, a Međimurska županija 30%, dok je za sve ostale taj omjer
obrnut; veći dio plaća županija, a manji gradovi i općine.
Udžbenici su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima sve dok su u
uporabnom odnosno primjerenom stanju, tako da se svake godine nabavljaju samo
oni udžbenici koji za narednu školsku godinu nedostaju – ukoliko su promijenjeni,
oštećeni ili je povećan broj učenika. Te potrebe utvrđuju škole i dostavljaju ih
Međimurskoj županiji koja udžbenike nabavlja i ugovara njihovu distribuciju.
Učenici i roditelji imaju obvezu i moraju brinuti o tome da, nakon završetka školske
godine, udžbenike neoštećene vrate školi kako bi ih mogle koristiti i naredne
generacije. Ukoliko to ne učine, gube pravo na besplatnu uporabu udžbenika u
narednim godinama školovanja. Na osnovi ove odluke pravo na besplatne udžbenike
više nemaju učenici koji imaju prebivalište na području naše, a roditelji su ih upisali u
škole u Varaždinskoj županiji. Takvo pravo i nije moguće osigurati budući da na
osnovi ove odluke vlasnicima udžbenika postaju škole, a ne roditelji ili županija.

Čakovec, lipanj 2016.g.
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